
 ماذج طلب تنفيذ اإلجراءن

 طلب الموافقة على تمديد مدة عقد مشروع

 
  رقم المنافســــة  اســـم المشـــروع

  إدارة تعليــــم  نمـوذج المشـــــروع

عقد المشـــروعقيمة    اسم المقـــاول المنفذ  

  مدة عقد المشروع  تاريخ تسليم الموقع

    نسبة االنجاز

 الموقف التنفيذي تحت التنفيذ      
تاريخ نهاية عقد 

 المشروع
 

 إجمالي المدد السابقة
 
 

 

 هللا حفظه                                                                 التعليم معالي وزير

       

هــــــــــــ الممنم على تعميم معالم و ير  18/06/1437وتاريخ  371077608أشير إلى تعميم معاليكم رقم 

هــــــ  شمد تمديد مدة العقوا  ما يقواف  مع ااعقمااام الم   ة  11/06/1437فم  58172المالية رقم 

ا خطاب العرض هــــــــــــــ المرف     01/09/1437فم  236943وموافقة معاليكم على  طاقة اإلحالة رقم 

( ش ر إسقناااً 12هــ  قمديد عقوا المشاريع الجاري تنفيذها مدة ا تقجاو  ) 29/08/1437 ذام الرقم فم 

( من نظام المنافسام والمشقريام الحكومية والمشار الي ا  قعميم معالم 52الى الفقرة )ج( من المااة رقم )

 و ير المالية المرف .

 قاريخ  ............................رقم  ...............................................عامة للقعليم  محافظة وحيث ورانا خطاب اإلاارة ال

 طلب مدة إضافية تضاف لمدة العقد ناتجة عن نقص ااعقمااام المالية للعام المالم هـ  .............../........ / ......

 .أحقية المقاول فم القمديد اتضحو الدراسة  هـ، .............../........ / ......
 يكم  الموافقة على ما يلم:امل تكرم معال

تضاف لمدة العقد األصلية )كقا ة( ( يوماً ...................تمديد مدة عقد المشروع  مدة إضافية قدرها ) .1

 الحكومية.( من نظام المنافسام والمشقريام 52إسقناااً لنص الفقرة )ج( من المااة )
  إشعار المقاول  ذلك. ..........................تفويض مدير القعليم  .2

 

 مساعد وزير التعليم    

 

             

 

 ال الحية:موافقة صاحب 
ً نظام مع الموافقة    .ا

 عدم الموافقة.  

 وزير التعليم                                                                

 



 

 بطاقة بيانات األعمال والمدد اإلضافية 

 المشروع:معلومات عن  أوالً:

   إدارة التعليم   اسم المشروع

   الموقع   قيمة العقد األصلية

   اسم المقاول   تاريخ تسليم الموقع

   تاريخ نهاية المشروع حسب العقد   %5قيمة العقد بعد تخفيض 

 ومددها:معلومات عن األعمال االضافية  ثانياً:

 القيمة نوع أمر التغيير
 النسبة

 مالحظات المدد اإلضافية
 وفر عجز

  معتمدة من صاحب الصالحية :أوامر تغيير 

      أعمال لها نظير

أعمال ليس لها نظير 

 )مستحدثة(

     

 : أوامر تغيير مطلوبة او جاري دراستها 

      أعمال لها نظير

أعمال ليس لها نظير 

 )مستحدثة(

     

 واالستئناف:معلومات عن المدد اإلضافية لإليقاف  ثالثاً:

 مالحظات المدة تاريخ االستئناف تاريخ االيقاف نوع المدة

ايقاف واستئناف معتمد من صاحب 

 الصالحية

1     

2     

3     

     ايقاف واستئناف تم رفعه لالعتماد 

     ايقاف واستئناف جاري دراسته

  المالية:معلومات عن المدد االضافية نتيجة عدم كفاية االعتمادات  رابعاً:

 مالحظات المدة نوع المدة

   مدة تم اعتمادها من صاحب الصالحية

   مدة تم رفعها لالعتماد 

   مدة جاري دراستها

الصالحية:قيمة العقد ومدته بعد إضافة جميع أوامر التغيير والمدد االضافية المعتمدة من صاحب  خامساً:  

 مالحظات المدة القيمة  البند

    % واالضافات المعتمدة5قيمة العقد بعد تخفيض 

    مدة العقد بعد إضافة جميع المدد المعتمدة

 ؛يعتمد؛

 يالمهندس المشرف                                        مدير اإلشراف والتنفيذ                                  مدير شؤون المبان      

 

 

 ذلك. على الدالة المستندات كافة صور مع بموجبه المعلومات قاعدة لتحديث المعلومات لمركز التحية مع صورة - -

 


